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Մուֆթի Շեյխը Կը Կարեւորէ Լիբանանի Քաղաքական 
Գործիչներու Միասնականութիւնը՝ Ի Կատարումն 
Խոստացուած Բարեփոխումներու

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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«Եկած եմ Գլուխ Խոնարհելու Ձեր 
Առջեւ Եւ Ըսելու, Որ Հպարտ Եմ 
Ձեզմով». Արմեն Սարգսեան Բակօ 
Սահակեանի Հետ Այցելած է Թալիշ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Բրիտանացի Պատգամաւորները Դարձեալ Մերժեցին Brexit-ին 
Վերաբերող Բոլոր Այլընտրական Գործարքները

Մուֆթի շեյխ Ապտըլ Լաթիֆ Տըրիան նախազ-
գուշացուց պառակտիչ հռետորութենէն՝ ընդգծելով 
Լիբանանի քաղաքական գործիչներու համերաշ-
խութեան եւ միասնականութեան հրամայականը՝ ի 
խնդիր կաշառակերութեան եւ այլ մարտա-
հըրաւէրներու հանգուցալուծումին:

«Ինչպէ՞ս կարելի է բարեփոխում կատարել 
մեղադրանքներու, վիրաւորանքներու եւ վրէժխընդ-
րութեան մթնոլորտի մէջ,– ըսաւ շեյխ Տըրիան 
հեռարձակուող ուղերձի ժամանակ եւ աւելցուց:– 
Լիբանանցի ժողովուրդը պարտի կողք-կողքի 
կանգնիլ եւ վստահութիւն տածել կառավարութեան 
նկատմամբ՝ ի կատարումն խոստացուած տնտե-
սական բարեփոխումներու՝ արմատախիլ ընելով 
կաշառակերութիւնը պետական կարգ մը կառոյց-
ներէն»: 

   
Սուրիա Վերադարձած Գաղթականներէն 

Ցա՛րդ Ոչ Մէկ Բողոք Ստացած Ենք. Ռուսիոյ 
Դեսպան

Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ Ռուսիոյ 
Դաշնութեան դեսպան Ալեքսանդր Զասիփքին Պքեր-
քէի պատրիարքանիստ եկեղեցւոյ մէջ հանդիպում 

Նախագահ Բակօ Սահակեան ՀՀ Նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հետ Ապրիլ 1-ին այցելած է 
Թալիշ, ծաղկեպսակ դրած գիւղի յուշահամալիրին 
մօտ, հանդիպում ունեցած ապրիլեան պատերազ-
մին մասնակցած զինծառայողներու եւ ազատա-
մարտիկներու հետ:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշ-
խատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վար-
չութեան փոխանցմամբ` քննարկուած են պետա-
կանաշինութեան, բանակաշինութեան, Թալիշի 
վերականգնման առնչուող հարցեր:

«Թալիշը հազարամեականերու հայկական հող 
է, ան ողջ հայ ժողովուրդինն է», ըսած է ՀՀ նա-
խագահ Արմէն Սարգսեան`  ընդգծելով, որ  Թալիշը 
հայկականութեան իսկական խորհրդանիշ է, 
որովհետեւ ան պատմականօրեն կապուած է հայ 
ժողովուրդի, անոր մշակոյթին ու ոգիին հետ:

«Հպարտ եմ, որ  այսօր ես կանգնած եմ երի-
տասարդ, հզօր մարտիկներու կողքին, որոնք 
ապացուցած են աշխարհին, որ իրենք տարա-
ծաշրջանի լաւագոյն բանակի զինուորներն են: 
Հպարտ եմ նաեւ, որ այդ զինուորները յաղթանակած 
բանակի հայրենեաց պաշտպաններն են. Ես անոնց 
կը մաղթեմ բարի ծառայութիւն: Թալիշի մէջ կար-
ծես կը զգամ համայն հայութեան ներկայութիւնը»,-
մասնաւորապէս ըսած է նախագահ Սարգսեան:

ունեցաւ մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա 
Ռայի հետ: 

Ինչպէս կը տեղեկանանք ազգային լրատուական 
գործակալութեան հրապարակած հաղորդագրու-
թենէն, հանդիպումին դեսպան Զասիփքին յայտ-
նեց, որ Սուրիա վերադարձած գաղթականներէն ոչ 
մէկ բողոք ստացած են:

Զրուցակիցները նաեւ քննարկեցին նախագահ 
Միշէլ Աունի՝ Մուսկուա պաշտօնական այցի 
արդիւնքները:

«Լիբանանի եւ Ռուսիոյ տեսակէտները կը հա-
մընկնին սուրիացի գաղթականութեան ներգաղթին 
շուրջ»,– գործակալութիւնը մէջբերած է Զասիփքինի 
խօսքը:   

Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանի Համայնքներու 
պալատի պատգամաւորները դարձեալ մերժած են 
Brexit-ի պայմաններուն շուրջ Եւրամիութեան հետ 
համաձայնագիրի՝ հաւանութիւն չստացած նա-
խագիծի բոլոր այլընտրանքները: Այդ մասին, ինչ-
պէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտնի դարձած 
է չորս առաջարկներու շուրջ քուէարկութեան 

Նիկոլ Փաշինեան Եռաբլուրի Մէջ 
Յարգանքի Տուրք Մատուցեց 
Ապրիլեան Պատերազմին Զոհուած 
Հերոսներու Յիշատակին

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ՀՀ ԱԺ 
նախագահ Արարար Միրզոյեան, կառավարութեան 
անդամներ, պատգամաւորներ, բարձրաստիճան 
զինուորականներ Ապրիլ 2-ին այցելեցին «Եռա-
բըլուր» զինուորական պանթէոն` յարգանքի տուրք 
մատուցելու ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի 

արդիւնքներու յայտարարութենէն ետք:
Ընդամէնը մի քանի քուէ չէ բաւականացուցած 

կառավարող Պահպանողական կուսակցութենէն 
պատգամաւոր Քենեթ Քլարքի առաջարկը, որուն 
հաւանութիւն տուած է 273 պատգամաւոր, դէմ 
հանդէս եկած է 276 ժողովրդական ընտրեալ: Այդ 
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Նիկոլ Փաշինեան Եռաբլուրի Մէջ 
Յարգանքի Տուրք Մատուցեց 
Ապրիլեան Պատերազմին Զոհուած 
Հերոսներու Յիշատակին
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Բրիտանացի Պատգամաւորները 
Դարձեալ Մերժեցին Brexit-ին 
Վերաբերող Բոլոր Այլընտրական 
Գործարքները
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Աղազար Նազարէթ 
Լազարեան 

Աղազար Նազարէթ Լազարեան (3 Ապրիլ 
1700, Նոր Ջուղա, (Սպահան) – Յունուար 1782, 
Մոսկուա), հայ հասարակական գործիչ, վաճա-
ռական։ Լազարեաններու տոհմէն է։ Եղած է Նոր 

Ջուղայի կառավարիչը։ Յարութիւն եւ Մանուկ 
եղբայրներու հետ 1741 թուականին կը հիմնէ 
ընկերութիւն մը եւ առեւտրական աշխատանքներ 
կը սկսի Ռուսիոյ հետ։ 1747 թուականէն ետք կը 
հաստատուին Աստրախան, իսկ 1749 թուականին 
կը տեղափոխուին Մոսկուա, ուր կը գտնեն եւ կը 
մեծցնեն Ֆրիւնովի մետաքսագործական ընկե-
րութիւնը։ 1774 թուականին Եկատերինա II-ի 
հրամանով Լազարեաններուն կը շնորհուի ռուս 
ժառանգական ազնուականներու տիտղոսը։ 
Աղազար Լազարեանը 1779 թուականին Մոսկուա-
յի մէջ կը կառուցէ հայոց Սուրբ Խաչ եկեղեցին:

Պատմութեան Մէջ 2016ի Ապրիլի Այս Օրերուն
«Էս Դիրքը Յանձնողի Մերը...»

- Պարո՛ն գնդապետ......
- Ասա տղես, երկու րոպէից հասնում ենք, 

ասա:
- Պարո՛ն գնդապետ........խնդրում եմ բոլորին 

փոխանցես, որ.......որ էս դիրքում....
- Ասա լսում եմ, ասա ձէնդ ինչի՞ ա կորում, 

խօսա, մի՛ անջատի:
- Էս դիրքում, իմ տղերքի արիւնն ա թափուել, 

էստեղ իմ ախպերներն են կռուել.....էս հողի վրայ 
պայքար ա եղել, ես էլ հիմա օղակը քաշում եմ ու 
ուզում եմ բոլորին փոխանցես, որ էս դիրքը 
յանձնողի մերը..........

- Ալոոո՞՞՞՞, էտ ինչ ձէն է՞ր, պատասխանի.....
պատասխանի, տղե՛ս, հրամայում եմ, 
պատասխանի...

Արցախեան պատերազմի ՀԵՐՈՍ՝ ՌՈՊԵՐԹ ԱՊԱՃԵԱՆի եւ իր հետ ինկած բոլոր տղոց 
յիշատակին:

Յաւերժ փա՛ռք Ապրիլեան հերոս տղոց:
Իսկ այս տղոց արիւնը ծախու հանած, օրն ի բուն հողեր յանձնելու մասին խօսողներուն, արեան 

գնով վերագրաւուած տարածքներ զիջելու մասին մտածողներուն ալ մերը մենք.....
«Խմբ.»

ընթացքին Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու 
ժամանակ անձնուիրաբար զոհուած հերոսներու 
յիշատակին, ծաղիկներ խոնարհած անոնց շիրի-
մներուն:

Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ սպասաւորներու 
կողմէ մատուցուած  է հոգեհանգստի արարողու-
թիւն:

Նիկոլ Փաշինեան, Արարատ Միրզոյեան ծաղիկ-
ներ խոնարհած են նաեւ սպարապետ Վազգէն 
Սարգսեանի, զօրահրամանատար, պետական գոր-
ծիչ Անդրանիկ Օզանեանի շիրիմներուն: Ծաղկե-
պըսակ դրուած է նաեւ Անյայտ կորած ազատա-
մարտիկներու յուշակոթողին:

նախաձեռնութիւնը նախարարներու խորհուրդէն 
կը պահանջէր Եւրամիութեան հետ ապագայ որեւէ 
համաձայնագիրի մէջ կէտ ներառել «Եւրամիութեան 
հետ մշտական եւ համապարփակ մաքսային միու-
թեան մասին, որ տարածուի ամբողջ Մեծն 
Բրիտանիոյ վրայ»:

Պահպանողական Նիք Պոուլզի առաջարկը 
նոյնպէս չէ գտած խորհրդարանականներու մեծա-
մասնութեան պաշտպանութիւնը: Նոյնը կը վե-
րաբերի նաեւ Աշխատաւորական կուսակցութենէն 
պատգամաւորներ Ֆիլ Ուիլսոնի եւ Փիթըր Քայլի 
ուղղումին, որ կը նախատեսէ հանրաքուէ կազ-
մակերպել, որուն պէտք է դրուի Պրիւքսելի հետ 

ձեռք բերուած որեւէ համաձայնագիրի բնագիրը: 
Չորրորդ տարբերակը կ'ենթադրէ, թէ պատգա-
մաւորները կը քննարկեն այն տարբերակը, որ 
կառավարութենէն կը պահանջէ Brexit-ի ժամկէտ-
ներու հերթական երկարաձգում, իսկ եթէ վերջինս 
կարելի չըլլայ, ապա պատգամաւորները կը 
քուէարկեն կա՛մ առանց համաձայնագրի Brexit-ի 
օգտին, կա՛մ ալ Լիզպոնի պայմանագիրի 50-րդ 
յօդուածի գործողութեան չեղարկումի օգտին՝ 
Եւրամիութեան մէջ մնալու համար, հաղորդած է 
«ԹԱՍՍ»-ը:
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Քաղաքական Եւ Հայ Դատի Գործիչ Ու Ուսուցիչ Պէտք Է 
Կարդան «Համշէնը Հայկական Ձեռագրերում» Գիրքը

¾ç 03âáñ»ùß³µÃÇ / 3.4.2019

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Գրախօսելու միտում չունին այս տողերը: Կը 
փափաքիմ, որ իրաւազրկուած եւ իրաւազրկուող 
ժողովուրդի զաւակները գիտակցութիւն նուաճեն 
համացանցային անմիջական հազիւ փայլած եւ 
անմիջապէս մարող-մոռցուող տեղեկութիւններէն 
անդին այլ հարստացում ունենան:

Երեւանի Պետական համալսարանի գեղատիպ 
հրատարակութիւն գիրք մը, «Համշէնը Հայկական 
Ձեռագրերում», հեղինակ՝ Լուսինէ Սահակեան:

Մամուլը անդրադարձաւ գիրքի ներկայացման, 
որ տեղի ունեցաւ 18 Մարտ 2019-ին, Հայաստանի 
պետական համալսարանի «Եղիշէ Չարենց» 
սրահին մէջ: Գիրքը ներկայացուցին համալսարանի 
տնօրէն Արամ Սիմոնեան, խօսեցան գիտնականներ 
եւ ակադեմիկոսներ, հուսկ՝ հեղինակը: Գիրքը 350 
էջ, առաւել՝ բազմաթիւ վաւերագրային պատկերներ:

Գիրքը գիտական լուրջ աշխատասիրութիւն է, 
հարուստ, ինչպէս ըսուած է՝ դաշտային աշխատան-
քով (ֆրանսերէնէ թարգմանելով սովորաբար 
կ՛ըսենք՝ գետնի վրայ) եւ անմիջապէս կը տարուինք 
մտածելու, որ ուղղուած է միայն մասնագիտական 
շրջանակներու: Անկասկած այդպէս է. հրապա-
րակագրութիւն չէ:

Բայց պիտի մեղանչեմ եւ ըսեմ, որ այս հատորը, 
Հայաստանի եւ սփիւռքներու համար, մեր պատ-
մութիւնը, ազգի անցեալը, ներկան եւ գալիքը հա-
մազգացողութեամբ (empathie) հասկնալու, այդ 
հունով մեր ինքնութեան եւ իրաւունք-կորուստներուն 
անդրադառնալու, քաղաքական մտածողութեան եւ 
նախաձեռնութիւններուն ազգային-մարդկային բո-
վանդակութիւն տալու, Հայ Դատի հետապնդումը 
թուականի մը մէջ չբանտարկելու, հայեցի կրթու-
թեան հարազատութեան շունչ տալու գաղափա-
րախօսական հարազատութեան հորիզոն կը 
բանայ:

Հայաստան եւ սփիւռքներ, հայկական զանգը-
ւածներու ո՞ր տոկոսը իմացած է Համշէնի եւ հա-
մշէնահայութեան մասին: Այս գիրքը, անոնց ընդ-
մէջէն կը սեւեռէ մեր պատմութիւնը, ոչ միայն 
թուականներով, այլ աշխարհագրութեամբ, մար-
դոցմով, անոնց ոգորումներով, հակառակ ներխու-
ժումներու եւ հալածանքներու, կտակուած ժառան-
գութեամբ, հայ գիրի եւ խօսքի հաւատարմութեամբ:

Մասնագիտական աշխատանք մը, անկասկած, 
իր աղբիւրներով եւ գրականութեամբ: Այդ աղբիւր-
ներու յիշատակումը կը պատկերէ ազգի անցած 
ուղին եւ ճակատագիրը: Հայաշխարհի գաւառ այս 
պզտիկ Համշէն անկիւնը հայ մարդուն ստեղծած 
ձեռագիր մատեանները քիչ մը ամէն տեղ են, քիչ 
մը ամէն տեղ գացած են, իրեն պէս, Երեւան եւ 
Երուսաղէմ, Ամերիկա եւ Փարիզ, Անթիլիաս եւ 
Վիեննա…

Գրախօսականները ընդհանրապէս կ՛ամփոփեն 
գիրքի մը պատմութիւնը: Բայց այս գիրքը իր ամ-
բողջութեան մէջ պատմութիւն է, մեր մանրանկար 
պատմութիւնը, Վարդանանց պատերազմով եւ 
իշխաններով, հերոսներու շիրիմներով, վանքերով, 
վանահայրերով, գիրքեր ընդօրինակողներով, հա-
լածանքներով, կրօնափոխութիւններով: Պատմա-
բանի պատմութիւն, բայց նաեւ վէպի պատմութիւն, 
թատրոն՝ իր հայաշխարհի բեմով:

Գիրքին վերջաբանը լաւագոյնս կը ներկայացնէ 
գիրքի առարկային ծագումը՝ որ Հայաստանն է, 
Խաղտիք-Համշէնը, բռնագրաւուած եւ իւրացուած 

նոյն ներխուժողներուն կողմէ, բայց անիկա չի 
յիշուիր մեր կորուստներուն եւ պահանջներուն մէջ, 
մինչդեռ այդ տարածութիւնը եղած է փոքրիկ բեմը 
մեր ժողովուրդի քաղաքական, ռազմական, 
մշակութային եւ բամերես ողբերգութիւններուն:

Գիրքին մէջ բազմիցս յիշուած տեղեկութիւնները 
ամփոփելով, իր վերջաբանին մէջ Լուսինէ Սա-
հակեան կը գրէ, բանալով պատմութիւն-վէպի 
(saga) էջը: Կը կարդանք.

«Սկզբնաղբիւրները վկայում են, որ Տայքին եւ 
Սպերին անմիջական սահմանակից Պարխարեան 
գոգահովիտները եղել են հայ իշխանների՝ մաս-
նաւորապէս Մամիկոնեանների եւ Բագրատու-
նիների կալուածքները: Համշէնցի գրիչների հա-
ղորդած բացառիկ տեղեկութիւնները պարզում են, 
որ Համշէնը եղել է հայ եկեղեցու թեմերից մէկը՝ 
ունենալով իր գրչութեան ինքնատիպ օջախները՝ 
Քոշտենց, Խուժկա Խաչիկ հօր վանքերը եւ այս 
վիճակը պահպանուել է մինչեւ 1630-ական թուա-
կանները: Համշէնը յիշւում է որպէս հայոց սրբա-
տեղի, այստեղ ամփոփուել են Քրիստոսի վարշա-
մակը, Սուրբ նշանները, ինչպէս նաեւ՝ Վարդանանց 
նահատակ հերոսների նշխարները» (էջ 301):

Պարզ. Համշէնն ալ Հայաստանէն պոկուած 
հայրենի հող է. պոկողները՝ նոյն ներխուժողներն 
են: Անոնք ջարդեր կազմակերպած են եւ երբ չեն 
ջարդած կրօնափոխութիւն պարտադրած են: 
Կրօնափոխ համշէնցիները մասամբ պահած են 
իրենց բարբառը եւ աւանդութիւնները:

Լուսինէ Սահակեան գիտէ, որ եթէ մենք տէր 
չըլլանք մեր պատմութեան, մեր մշակութային 
ժառանգութեան եւ ինքնութեան, մեր յիշողութեան, 
զանոնք վերջնականապէս անհետացնելու աշխա-
տողներ կան, հայկական հողին վրայէն հայուն 
հետքը ի սպառ ջնջելու հետամուտ: Կը գրէ.

«Վերջին շրջանում հայոց Համշէնի գաւառի 
պատմութիւնն աղճատելու գործին լծուել են թուրք 
ազգայնական հեղինակները, որոնց ապագիտա-
կան եւ անհեթեթ գաղափարներով սնուող 
թուրքական ազգայնական սոցիալական ցանցերն 
անհարկի եւ բիրտ յարձակումներ են սկսել Համշէնի 
պատմութեամբ եւ մշակոյթով հայաստանեան 
մասնագէտների, մասնաւորապէս իմ ուսումնասի-
րութիւնների վրայ՝ նրանցում փնտռելով քաղաքա-
կան նպատակներ, ինչ որ գաղտնի ենթատեքստեր: 
Այդ հեղինակները ոչ միայն աղճատում են Համշէնի 
պատմութիւնը, ամէն գնով հերքելով հայոց դերն ու 
տեղն այդ պատմութեան կերտման մէջ, այլեւ դեռ 
այսօր էլ կենսունակ հայոց Համշէնի բարբառին 
վերագրում են թուրքական ծագում»… «Վերջերս 
այդ գործում իրենց աջակցութիւնն ու ծառայու-

թիւններն են սկսել մատուցել ադրբեջանական 
ռազմավարական կենտրոնները, որոնք նոյնպէս 
հրատարակում են գրքեր՝ այս դէպքում համշէն-
ցիներին վերագրելով ադրբեջանական ծագում» 
(էջ 305):

Այս իրողութիւններու մթնոլորտին մէջ է, որ 
Լուսինէ Սահակեան կատարած է իր աշխատանքը, 
ամփոփելով իրմէ առաջ կատարուած աշխատանք-
ները, ներկայացնելով ձեռագիրները, հեղինակնե-
րը, վայրերը, ընտանիքները եւ յատուկ անունները: 
Լուսինէ Սահակեան վերակենդանացուցած է 
Համշէնը, հայ իշխանական տոհմերու կալուած, 
երբ թուրք-մոնկոլ ներխուժողները չէին հասած 
Պոնտոս, Հայաստան, ոչ Կոստանդնուպոլիս:

Ներխուժողները գիտեն, որ այդ աշխարհներուն 
մէջ օտար են, բռնագրաւած են, եւ կը պատահի որ 
զայրոյթի պահու մը ըսեն ճշմարտութիւնը, ինչպէս 
այդ ըրաւ Ռեչեփ Էրտողան, յայտարարելով, որ 
«Իսթանպուլը երբեք Բիւզանդիոն պիտի չըլլայ»: 
Առածը կ՛ըսէ՝ «գող՝ սիրտը դող»:

Կը խորհիմ, որ հայ ազգային գիտակցութեան եւ 
զարթօնքին մեծապէս կը նպաստէ «Համշէնը 
Հայկական Ձեռագրերում» գիրքին ներկայացումը, 
ոչ միայն արդէն յանձնառուներու փակ շրջանակնե-
րուն մէջ, այլ համաժողովրդական մակարդակով, 
որպէս վկայութիւն, փաստագրութիւն, արմատներու 
պատմութիւն, մշակութային ինքնութեան ինքնա-
տիպ պայքարի փաստ, որպէսզի գիտնանք, թէ ի՛նչ 
ունէինք եւ ունինք, ի՛նչ ունեցած ենք եւ ի՛նչ 
յափշտակուած է, ի՛նչ կը յափշտակուի եւ կ՛ուզեն 
յափշտակել: Յանդգնութիւն պէտք է ժողովուրդ մը 
իսլամացնելէ ետք անոր հայկական բարբառին 
վերագրել… թրքական ծագում:

Պարզ. Լուսինէ Սահակեանի գիրքը տանիլ 
ժողովուրդին, որպէսզի Համշէնը մնայ հայկական: 
Տանիլ դպրոցներ, դասարանները, հայեցի դաս-
տիարակութիւնը բերելով մեր կեանքին մէջ, անց-
եալ եւ ներկայ: Որպէսզի սերունդները սորվին եւ 
գիտնան պատմութիւն, աշխարահագրութիւն, մշա-
կոյթ եւ իրաւունք՝ որուն տէր պէտք է կանգնիլ:

Կրկին, մազոխականի սովորութեամբ, գիրքին 
վերջաւորութեան կարդացի տպաքանակը. 500: 
Եթէ ուզենք գիրքը տարածել Հայաստան եւ Սփիւռք-
(ներ), ան գաղտնի պիտի մնայ, պիտի թաքնուի 
գրադարաններու մէջ:

Ի՞նչ պէտք է ընել, որպէսզի այս գիրքը հասնի 
քաղաքական գործիչին, ուսուցիչին, մտաւորակա-
նին, ուսանողին, քահանային, վարդապետին, 
լրագրողին, գրադարաններու եւ ակումբներու…

Որպէսզի չմոռնանք, չմոռցուին հող եւ մշակոյթ, 
եւ չմոռցուինք…
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ï³Ï³Ý¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó ýÇÝÉ³Ýï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ£ 
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ §²áõÏëåáõñÏ¦Ç ÏÇë³å³ßï-
å³Ý üñ»ïñÇù º¿ÝëÁÝÁ 17¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ Ð³Û³ëï³Ý ß³ï ÙÁ ³éÇÃÝ»ñ ÷³Ëóáõó Ñ³õ³ë³ñ»Éáõ£ ÆëÏ 
78-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²õëïñÇáÛ §²ïÙÇñ³¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ öÇñÇ êáÛÇñÇ Ñ³ßÇõÁ 
¹³ñÓáõó 2-0« ÈáïÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ 2-0 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ Ð³Û³ëï³Ý Ïñ»ó Çñ »ñÏñáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç 
å³ñïáõÃÇõÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¸©ËÙµ³Ï© ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ ¬ ¸³ÝÇ³ 3-3
ÏáÉ»ñ©ýñ¿ûÉÁñ 19« Ê³ù³ 66« ¾ÙåáÉû 76 ¬ º¿ûñÏÁÝëÁÝ 84« ÎÇÃùÇ¿ñ 88« 

î³ÉëÏ³³ñï 90+3
¬ ÆñÉ³Ýï³ ¬ ìñ³ëï³Ý 1-0
¸³ë©1-ÆñÉ³Ýï³ 6 Ï¿ï« 2-¼áõÇó»ñÇ³ 4 Ï¿ï« 3-¸³ÝÇ³ 1 Ù 1 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³ÉÃ³ ¬ êå³ÝÇ³ 0-2
ÏáÉ»ñ©²Éí³ñû Øáñ³Ã³ 31« 73« ÷áË©Ð»ñÙá½û« Ê»ëáõë Ü³õ³ë
¬ Üáñí»ÏÇ³ ¬ Þáõ¿ï 3-3
¬ èáõÙ³ÝÇ³ ¬ ý³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 4-1
¸³ë©1-êå³ÝÇ³ 6 Ï¿ï« 2-Þáõ¿ï 4 Ï¿ï« 3-èáõÙ³ÝÇ³ 3 Ï¿ï
Ä©ËÙµ³Ï© ¬ Æï³ÉÇ³ ¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 6-0
¬ äáëÝÇ³ Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ ¬ ÚáõÝ³ëï³Ý 2-2
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ üÇÝÉ³Ýï³ 0-2
¸³ë©1-Æï³ÉÇ³ 6 Ï¿ï 8-0« 2-ÚáõÝ³ëï³Ý 4 Ï¿ï 4-2« 3-äáëÝÇ³ 4 Ï¿ï 4-3« 

4-üÇÝÉ³Ýï³ 3 Ï¿ï 2-2« 5-Ð³Û³ëï³Ý 0 Ï¿ï 1-4« 6-ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 0 Ï¿ï 0-8

ÎÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÈÇáÝ« ä³ñë»ÉáÝ³« â»ÉëÇ ºõ ä³ÛÁñÝ Ð³ë³Ý ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Þ³µÃá³õÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ºõñáå³ÛÇ ãáñë Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõ íñ³Û ï»ÕÇ 

áõÝ»ó³Ý ÏÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²ËáÛ»³Ý üñ³Ýë³ÛÇ §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦Ý« êå³ÝÇáÛ 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý« ²Ý·ÉÇáÛ §â»ÉëÇ¦Ý »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦Á 
³å³Ñáí»óÇÝ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ïáÙë»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- ìáÉýëåáõñÏ ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 2-4« »ñÃ©1-2
ÏáÉ»ñ©ØáëÁÏ³³ñï¬Ð³ñïÁñ 53« 56 ¬ Ø³ñá½ë³Ý 8« èÁÝ³ñ ïáõ·©25« ÈÁ 

êáÙÙ¿ 60« 80
- ÈÇÉÁëÃñ¿ûÙ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0-1« »ñÃ©0-3
¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ â»ÉëÇ 2-1« »ñÃ©0-2
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï 5-1« »ñÃ©1-1
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ â»ÉëÇ«  ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ ä³ñë»ÉáÝ³

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ì³É»ÝëÇ³ Ú³ÕÃ»ó ê»õÇÛ³ÛÇÝ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 29¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³-

ùըñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ ä³ñë»ÉáÝ³ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇª §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ 
§¾ë÷³ÝÇáÉ¦ ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³õ 14-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §¾ë÷³ÝÇáÉ¦Ç ¹¿Ù£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ áõÝ¿ñ 68 ³é 
Ñ³ñÇõñ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ »õ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ Ýß³Ý³Ï»ó 71¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ 
89-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø³ÉùáÙÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Û³ÕÃ»ó 2-0 
Ñ³ßÇõáí£ êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 29¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ÄÇñáÝ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1-2
¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0-4
ÏáÉ»ñ©ê³áõÉ 5« î©øáëÃ³ 11« ²©Øáñ³Ã³ 59« Â©ö³ñÃÇ 84
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ Ðáõ»ëù³ 3-2
ÏáÉ»ñ©Æëùû 25« ê»å³Ûáë 62« ä»Ý½»Ù³ 89 ¬ Ð»ñÝ³Ýï¿½ 3« ¾ÃË»ÛÃ³ 74
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 69 Ï¿ï 75-27« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 59 Ï¿ï 

43-19« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 57 Ï¿ï 52-34£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
Ð²Ú²êî²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 13£00 ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³(1) ¬ ²É³ßÏ»ñï(3)« ºñ»õ³ÝÇ ýáõÃ©²Ï³¹©
Ä³ÙÁ 13£00 ´³Ý³Ýó (4) ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ (5)« ´³Ý³ÝóÇ Ù³ñ½©
êä²ÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 30¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£30 ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û (8) ¬ È»õ³ÝÃ¿ (15)
Ä³ÙÁ 22£30 ì³É»ÝëÇ³ (6) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (3)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 33¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 â»ÉëÇ (6) ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ (15)
Ä³ÙÁ 21£45 ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (4) ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë (13)
Ä³ÙÁ 21£45 Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2) ¬ ø³ñïÇý êÇÃÇ (18)
Æî²ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 30¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£00 ¾Ù÷áÉÇ (18) ¬ Ü³÷áÉÇ (2)
Ä³ÙÁ 22£00 èáÙ³ (7) ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ (10)
Ä³ÙÁ 22£00 Ö»Ýáí³ (11) ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý (3)
¶ºðØ²ÜÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/4-ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (2) ¬ Ð³ÛïÁÝÑ³ÛÙ (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 21£45 Þ³Éù¿04 (14) ¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ (6)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1) ¬ Ü³ÝÃ (15)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 30¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£00 ØáÝ÷»ÉÇ¿ (8) ¬ Î»ÝÏ³Ý (19)
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 16£00 àõñ³É ºù³Ã©(13) ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (7)
Ä³ÙÁ 18£30 ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (2) ¬ èáëÃáí (6)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 21£45 ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (3) ¬ ä»ÝýÇù³ (1)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 28¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ¾ÙÙ¿Ý (17) ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 32¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 è¿ÛÝ×Áñ½ (2) ¬ Ð³ñó ³ý ØÇïÉáÃÇÁÝ (5)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 3-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 00£15 ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É (1) ¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (2)
Ä³ÙÁ 00£15 àõÝÇí»ñë©øáÝë»÷ëÇáÝ (1) ¬ ÎáïáÛ øñáõ½ (2)
Ä³ÙÁ 02£30 ¾Ù»É¿ù (2) ¬ øñáõ½»Ûñû (1)
Ä³ÙÁ 02£30 üÉ³Ù»ÝÏû (1) ¬ ö»ÝÇ³ñáÉ (2)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 02£00 ÆÝïÇ÷»ÝïÇ»ÝÃ¿ (²ñÅ©) ¬ î»÷©äÇÝ³ëÇáÝ³É (ö»ñáõ)
Ä³ÙÁ 02£30 ø³Ë³Ù³ñù³ (ö»ñáõ) ¬ ê»ññû (àõñ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²Ü.2-ð¸ öàôÈÆ 2-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 20£30 Ðáõ÷ë (6) ¬ Ð©Ø©À©Ø©(3)« ØÇß¿É ØÁñ Ù³ñ½©
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 01£30 Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ (8) ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (4)
Ä³ÙÁ 04£30 Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ (6) ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (4)
ÂºÜÆêÆ â²ðÈºêÂÀÜÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/16-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 18£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 07£00 Â³ÛÉ¿ÝïÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 13£30 ÄÇñû îÇ êÇëÇÉÇ³ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ä³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

ºñ»ù ÊáõÙµ»ñ Ð³ë³Ý ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ïÕáó å³ëù»ÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ 16-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ 1875 ê÷áñÃÇí (´©¸³ë©) ¬ Þ³ÝíÇÉ 76-90
¬ äÇåÉáë ¬ Ð©Ø©À©Ø© 83-90
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ä¿ÛñáõÃ 96-77
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ §Ð©Ø©À©Ø¦ ¬ §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ 

ÙñóáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ ³Ýí³Û»É í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ å³ï×³éáí 
12.5 ÙÇÉÇáÝ ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý áëÏÇ ïáõ·³Ýù ë³ÑÙ³Ý»ó §Ð©Ø©À©Ø©¦ÇÝ »õ »ñÏáõ 

¾ç 04âáñ»ùß³µÃÇ / 3.4.2019



Թրքական Բարքեր

ÙñóáõÙÝ»ñ ËáõÙµÁ åÇïÇ ÙñóÇ ³é³Ýó Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ðáõ÷ë ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 85-90
¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ¬ Þ³ÝíÇÉ 73-56
¬ ÐÇùÙ¿ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 76-99
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Î³ñÝ¿Ã ÂáÙëÁÝ 19 Ï¿ï 17 éÇå ¬ äñ³áõÝÉÇ 37 

Ï¿ï£

Ð´ÀØ-ÐºÀ-Ç ºñ³Ëï³õáñÝ»ñ Î³ñû  ÖÁÕÉ»³ÝÇ ºõÙ³Ûù Ø³ñïÇñ»³ÝÇ 
ÚÇß³ï³ÏÇÝ   ä³ëù»ÃåáÉÇ   ´³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý   ØñóáõÙ

Þ³µ³Ã, 30 Ø³ñï 2019-ÇÝ,  Ð´ÀØ-ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ å³ëù»ÃåáÉÇ ËáõÙµÇÝ 
í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõ  í³ñãáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ, Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý 
Ï»¹ñáÝÇ ÐºÀ-Ç  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ Ù¿ç ÛÇß³ï³ÏÇÙñóáõÙ ÙÁ ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³õ  ÐºÀ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõÝ »õ ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ å³ëù»ÃåáÉÇ 
¹åñáóÇÝ ÙÇç»õ, Ð´ÀØ-ÐºÀ-Ç »ñ³Ëï³õáñÝ»ñÎ³ñû ÖÁÕÉ»³ÝÇ »õ  Ø³Ûù 
Ø³ñïÇñ»³ÝÇ  ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

ØÇçáó³éáõÙÇÝ  Ý»ñÏ³Û  ·ïÝáõ»ó³Ý  Ð´ÀØ-Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ  Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ 
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïÁ  
»õ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ  »ñÏ³ñ³Ù»³Û 
³ï»Ý³å»ïÎ³ñåÇë Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ,  ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý  
Ý³ËÏÇÝ ·³ÝÓ³å³Ñ Ü³ñ Ê³ã³ïáõñ»³ÝÁ, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñ »õ 
Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñ:

Ú³ÝáõÝ   ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ëûëù ³é³õ Äá½¿ý  ²ñ³å-
»³Ý:²Ý, ³Ù÷á÷ ïáÕ»ñáõ  Ù¿ç  Ý»ñÏ³Û³óáõó  µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý  ÙñóáõÙÇÝ  
Ýå³ï³ÏÁª  ÛÇß»É   »ñ³Ëï³õáñÝ»ñÁ,  ù³ç³É»ñ»É   »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ:

ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ìÇ·¿Ý â»ñã»³ÝÝáÛÝå¿ë 
ß»ß-ï»ó, Ã¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿   Û³ñ·»É   Ù»ñ »ñ³Ëï³õáñÝ»ñÁ: ²Ý  Ññ³õÇñ»ó  
ÐºÀ-Ç   Î»¹ñáÝ³Ï³Ý  ì³ñãáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ï»Ý³å»ï  Î³ñû 
ÖÁÕÉ»³ÝÇ ³ÛñÇÝ, ïÇÏÇÝ  ê»¹³Ý, ³Ýáñ  ½³õ³ÏÁª Ú³ÏáµÁ »õ ¹áõëïñÁª ²ÝÇÝ 
»õ Ûáõß³Ýáõ¿ñ ÙÁ  Û³ÝÓÝ»ó, ³é Ç »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ  Ñ³Ý·áõó»³É Î³ñû 
ÖÁÕÉ»³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:  ²å³ ³Ý Ññ³õÇñ»ó   Ð´ÀØ-Ç »ñÏ³ñ³Ù»³Û  
í³ñã³Ï³Ý, Ð´ÀØ-ÐºÀ-Ç ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ  Ù³ñ½³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÇ ³Ý¹³Ù, Ü³õ³ë³ñ¹»³Ý  Ë³Õ»ñáõ  Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ø³Ûù Ø³ñïÇñ-
»³ÝÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ: Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝ  ïÇÏÇÝÁ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ  
·ïÝáõ»Éáõ å³ï×³éáí,  Ûáõß³Ýáõ¿ñÁ Û³ÝÓÝáõ»ó³õ ³Ýáñ ùñáç  ½³õ³ÏÝ»-
ñáõÝªÐ´ÀØ-Ç Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·³ÝÓ³å³Ñ è³ýýÇ  ø³-
Ù³ù»³ÝÇÝ »õ ³Ýáñ ùñáç ²ÉÇÝ  ø³Ù³ù»³ÝÇÝ:

Úáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñáõ   Û³ÝÓÝáõÙ¿Ý  »ïù,  Çñ³õ³ñ³ñÁ ïáõ³õ ÐºÀ-Ç í»Ã»ñ³Ý-
Ý»ñáõÝ »õÐºÀ-Ç å³ëù»ÃåáÉÇ  ¹åñáóÇÝ ÙÇç»õ  µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý  Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ 
³½¹³Ýß³ÝÁ:

ä³ëù»ÃåáÉÇ  ÙñóáõÙ¿Ý  ³õ»ÉÇ  Ù»½Ç Ë³Ý¹³í³éáÕÁ  ÙÇáõÃ»³Ý  ç³ÑÁ  
³å³Ñáí  Ó»éù»ñáõ Ù¿ç,  ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹  ÷áË³Ýó»Éáõá·ÇÝ  ¿ñ: 

Պաքու Սպառնական Ոճով Կը Դատապարտէ 
Տօնոյեանի Յայտարարութիւնը
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 «Նիւ Եորքի մէջ, հայկական համայնքին հետ հանդիպման ընթացքին 
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարին՝ «խաղաղութիւն տարածքներու 
փոխարէն» բանաձեւը՝ «նոր պատերազմ՝ նոր տարածքներու համար» բանա-
ձեւով փոխարինելու մասին յայտարարութիւնը կը հանդիսանայ Հայաստանի 
բարձրաստիճան պաշտօնատարի մը կողմէ այդ երկրի յարձակողապաշտ 
քաղաքականութեան մասին հերթական ակնառու խոստովանանքը», Ապրիլ 
1-ին յայտարարեց Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը՝ պա-
տասխանելով Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի 
կողմէ կատարուած յայտարարութեան։

«Հայկական կողմին կը տեղեկացնենք, որ Ատրպէյճանի հանրապետութեան 
զինուած ուժերը կը գտնուին աշխարհի ամենաուժեղ բանակներու շարքին եւ 
ի վիճակի են, ինքնապաշտպանութեան ապահովման մասին միջազգային 
իրաւունքի համապատասխան դրոյթներու հիման վրայ, կարճ ժամանակի մէջ 
ազատագրելու Ատրպէյճանի բռնագրաւեալ տարածքները»,- «Armenia.az»- 
փոպանցմամբ՝ աւելցուց նախարարութիւնը՝ նոյն ժամանակ հարցնելով. 
«Արդեօք նախարարը այդ յայտարարութիւնը կատարած է Հայաստանի 
ղեկավարութեան համաձայնութեա՞մբ»։

«Տօնոյեան լաւ տեղեկացուած է հայկական բանակին մէջ տիրող ողբալի 
իրավիճակին մասին, բան մը, որ կը փորձէ տարբեր ձեւերով թաքցնել այդ 
երկրի ղեկավարութենէն եւ հասարակութենէն: Նոյն ժամանակ, (վարչապետ) 
Նիկոլ Փաշինեան փակ հանդիպում ունենալով բանակի ղեկավարութեան 
հետ, կ՛ընդունի, որ Հայաստանի զինուած ուժերը կը կառավարուին գողական 
կանոններով, ինչ որ լուրջ հարց է: Փաշինեան արդէն լուրջ մտահոգութիւն 
յայտնած է Մեղրիի մէջ զինուորներու ապստամբութեան վերաբերեալ, նոյն 
ժամանակ քննադատելով Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան 
եւ Սպայակոյտին մէջ զեղծարարութեան, գողութեան եւ կաշառակերութեան 
դէպքերը: Հանդէս գալով նման անհեթեթ յայտարարութիւններով՝ Տօնոյեան 
դարձեալ պաշտօնապէս կը ցուցադրէ Հայաստանի բռնագրաւող էութիւնը: 
Անշուշտ, Նիւ Եորքի մէջ, Հայկական Սփիւռքին առջեւ հանդէս եկող Տօնոյեանի 
հիմնական նպատակը Սփիւռքը մոլորութեան մատնել ու յաւելեալ գումարներ 
աղերսել է», իր կարգին, յայտարարեց Ատրպէյճանի պաշտպանութեան 
նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը։

Նշենք, որ Ապրիլ 1-ին, Ատրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
հաղորդեց, թէ երկրին հակաօդային պաշտպանութեան զօրքերը յատուկ 
ռազմափորձեր կատարեցին։
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Հայ գրականութեան մեծերուն նամակները մեր 
գրականութեան ու պատմութեան համար անփո-
խարինելի նմոյշներ են: Անոնց մէջ կարելի է 
նշմարել այնպիսի մանրամասնութիւններ, որոնք 
լոյս կը սփռեն նամակագրին եւ հասցէատիրոջ 
կեանքին ու գործունէութեան վրայ:

Արեւմտահայ մեծ գրող Դանիէլ Վարուժան ունի 
բազմաթիւ նամակներ, որոնք զանազան տարիներ 
լոյս տեսած են հատորներով: Տակաւին Խորհրդա-
յին տարիներուն՝ 1960-ականներուն, Հայաստանի 
մէջ լոյս տեսած է Դանիէլ Վարուժանի «Նամականի» 
հատորը, որուն մէջ ամփոփուած են գրողին գրած 
նամակներուն մեծ մասը: 1901-էն մինչեւ 1915 
թուականը Դանիէլ Վարուժանի գրած նամակները 
ուղղուած են հոգեւորականներուն, թերթերու 
խմբագրութիւններուն, գրչընկերներուն, մտաւորա-
կաններուն, կանանց: Անոնց շարքին են նաեւ 
Դանիէլ Վարուժանի սիրային նամակները: Տարի-
ներու հեռաւորութենէն ընթերցելով՝ նամակները 
հետաքրքրութիւն կ՚աւելցնեն գրողին կեանքին 
հանդէպ:

Այս տարի կը լրանայ Դանիէլ Վարուժանի ծնընդ-
եան 135-ամեակը. այդ առիթով կը ներկայացնենք 
վերոնշեալ գիրքէն քաղուած ծաղկեփունջ մը։

 
ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԿԻՒՐԵՂԵԱՆԻՆ

(Օգոստոս) 23/5 սեպտ. 1901, Կ. Պոլիս
Արհիապատիւ Հայր,
Պատանեկութեան թերավարժ մտօքս ու գրչովս 

Ձեր Արհիապատուութեան կը գրեմ… Բայց այս 
արարքիս մէջ թերեւս յանդուգն համարէք աննշանս, 
սակայն ո՜հ, ես յանցաւոր չեմ, այլ բազմօգուտ 
Մխիթարեան Միաբանութիւնը, Ձեր` յօգուտ ազգին 
թափած ճիգն ու քիրտն եւ իմ երախտագիտութիւնքս 
են յանցաւորներն, որոնք յառաջ մղեցին զիս, որ 
հազարաւոր անձանց ըրածին նման, ես ալ իմ սրտի 
եւ հոգւոյ երախտագիտութեանց պարտքս Ձեր 
յարգոյ ոտից առջեւ դնեմ՝ նախ շնորհաւորելով այս 
Երկհարիւրամեայ Յոբելեանին առթիւ համայն 
Միաբանութիւնն, որոյ մինչեւ ցարդ գոյացուցած 
օգտաշատ արդիւնքն անուրանալի է այլոց եւ 
ազգին կողմանէ, ու երկրորդ՝ Ձեր Արհիապատ-
ւութիւնն, որ մէն մի ջանք ի գործ դրած էք եւ կը 
դնէք, որ Ձեր արդիւնաբեր սաներով մարդկութիւնը 
պսակուի։

Ուստի ես ալ ի խորոց սրտի՝ անկեղծ մաղթանքս 
կը բարձրացնեմ առ Երկինք, որ շատ-շատ այսպիսի 
շքեղ ու սուրբ երկհարիւրամեակներու արժանացնէ 
զՄիաբանութիւնն եւ Ձեզի ալ երկար կեանք 
պարգեւելով՝ Ձեր աշխատութիւնն անթարշամ 
ծաղկեայ բրաբիոնաւ պսակէ գեղապաճոյճ։

Մնամ սուրբ աջերնիդ համբուրող՝
Դանիէլ Գ. Չուպուգքերեան Բրգնիկցի

Քաղկեդոնի Մխիթարեանց վարժարանին ուսանող
 

ՄԻՔԱՅԷԼ ՉՊՈՒԳՔԵԱՐԵԱՆԻՆ
21-23 յուլիս, 1902, Կ. Պոլիս

Այս վերջին նամակս է, զոր Պոլիսէն Ձեզ կը 
գրեմ, սիրոյ դրոշմն ունի այն եւ բաժանումի հա-
ռաչը։ Անցագիրս գրպանս դրած՝ մնաս բարովի 
մաղթանքը կը մրմնջեմ, մնաս բարով մը, որ ար-
ցունքի եւ միանգամայն ժպիտի հակառակ ազ-
դակներու միջեւ շրթներուս վրայ կ՚երկբայի, կը 
տատամսի։ Արցունքը կը յաղթէ, ժպիտի տեղի կու 
տայ, երկու ջերմ ու սեղմուած ձեռքերը իրարմէ կը 
բաժնուին, բայց երկու սրտերու միացումներն ալ կը 

բաժնուի՞ն։ Ո՛հ, ներեցէք ըսելու թէ ահաւասիկ 
ներկայ վիճակս ա՛յս է։ Բաժանման գերին եմ։ Կա-
րօտս պիտի աւելնայ եւ առ Ձեզ ունեցած կարօտիս 
միացած՝ պիտի ըլլայ թաքուն եւ խոցող տատասկ 
մը, սրտիս ծալքերուն մէջ հեւացող, գիտեմ։

Յառաջիկայ շաբաթ օրը երկու ճերմակ 
թաշկինակներ՝ մին հօրս եւ մինն իմ, ահագին 
բազմութեան մը մէջ զիրար պիտի որոնեն, պիտ 
ճօճան օդին մէջ մոլորուն երկու տարուբերուած եւ 
տխուր սրտերու պէս յուսախաբ, քանի մը շիթ 
արցունքներու գաղտնիքով, տամուկ գրպանի մը 
մէկ խորշը լքուած՝ պիտի սգան վերջին հառաչով 
-աւա՜ղ։ Բայց ի՞նչ բանի համար այս ամէնը, առ ի՞նչ 
բաժանման դառնութիւնը։ Ասիկա յայտնի է։ 
Ապագային ջահն է, որ նշմարեցինք հեռո՜ւ ծովերէ, 
հեռո՜ւ լեռներէ, կը վազենք դէպի այդ ջահը. մեր 
հայրերը մեծ յոյսով եւ յոյզով ատոր համար կը 
զոհեն իրենց քսակը. իրենց քրտինքը, եւ մենք՝ մեր 
աշխատանքն ու եռանդը։

Յաջողութի՜ւն, այս բառին համար աներեսաբար 
Ձեզմէ մաղթանքի բոյլ մը կը խնդրեմ, շնորհմանը 
վրայ չեմ տարակուսիր։

Սիրելի հօրեղբայր, ամէնքս մէյ մէկ անկիւն 
թափթփած մնացինք իր(արից) անջատ-անջատ։ 
Երանի՜ թէ ողջ-առողջ զիրար գտնենք ու 
Չպուգքեարեան համեստ գերդաստանը իրաւամբ 
իրարու գրկաց մէջ զիրար երազեն, սիրեն եւ սիրով 
ապրին ու մեռնին։ Երջանի՜կ կեանք։

Մնաս բարո՜վ, սիրելի հօրեղբայրս, մնաս բարո՜վ, 
հոգւոյ եւ սրտի ամբողջ գորովով մը ձեռքերնիդ կը 
սեղմեմ եւ արցունքը աչքիս մէջ կը մրմնջեմ՝ «Ի 
քաղցր տեսութիւն»։

Ձերդ՝ Դ. Գ. Չ.
 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈԼԱՅԵԱՆԻՆ
Յուլիս, 1902, Կ. Պոլիս

Ազնուաշուք Տէ՛ր,
Այս հինգերորդ անգամն է, որ յղած յօդուածներս 

կ՚արտատպէք հաճութեամբ. մե՜ծ խրախոյս մանուկ 
գրչիս, որ գայթ ի գա՜յթ կը քայլէ դեռ, յառաջադիմու-
թեան կարապետն է խրախոյսը. ատիկա Ձեզի կը 
պակսի - Ձեր թերթին մասին կ՚ըսեմ - շատ մը 
անհոգ ու խոպան սրտերէ եւ ժլատ գրպաններէ, 
ահա այս է, ի՞նչ պէտք է ընել…

Նպատակն ունիմ երբեմն քանի մը բանաստեղ-
ծական գրուածքներ ընծայել օգտաշատ «Մէճմուա-
յի» ընթերցողաց, որուն պէտքն զգալի կը տեսնամ 
ես։ Ատիկա յօդուածներու միակերպութիւնը պիտի 
խափանէ ու երեւակայութիւնը դէպի ազնիւ գրգռող 
ազդակ մը պիտի ըլլայ կարծեմ։

Մտադիր եմ բանաստեղծական գրքոյկ մը 
հրատարակել Արհի(ապատիւ) Հաճեան գերապայ-
ծառի ձօնուած, զոր պատրաստած եմ։ Անոր մէջէն 
ահա երկ-երկու արձակ կամ ոտանաւոր Ձեր 
պատուական թերթին սիւնակներուն պիտի յանձը-
նեմ իբր փորձ՝ ամբողջ հաւաքածուն տպելէն առաջ։ 
Ներփակեալս ընդունելնիդ կը խնդրեմ, զոր գրեցի, 
իբր յիշատակ այս տարի Մոտայէն բաժնուելէս։

Մնամ խորին յարգանօք
(Դանիէլ Գ. Չուպուգքեարեան)

Նախընթաց թերթին հայերէն յօդուածիս մէջ 
եղած տպագրական սխալներուն քանակութիւնը 
աչքի կը զարնէր, դարմանը լոկ պատուէր մ՚է, յետոյ 
ուշադրութիւն։

Նոր թերթը ուրիշ տեղ մը կարդացի մեր…

Վարուժանի Նամակներէն

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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«Hotel Califօrnia» («Հոթել Գալիֆորնիա»). Տը Իկլս
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

¾ç 07âáñ»ùß³µÃÇ / 3.4.2019

0

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

3 ԱՊՐԻԼ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԽՈՐԷՆ ՏԷՐ-ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
(1909 - 1991)
«Թղթախաղ»

Խորէն Տէր-Յարութեան, հայազգի աշխարհա-
հըռչակ քանդակագործ։ Ստեղծագործած  է ոչ 
միայն քանդակագործութեան, այլ նաև գրաֆիքի 
և գեղանկարչութեան ասպարէզներուն մէջ։ Անոր 
ստեղծագործութիւններուն մէջ  առանցքային 
թեմաներ կան, ինչպէս. ընտանիք, մայրութիւն, 
ոճրագործութիւն, եղեռն, պատերազմ։

Երգի ստեղծման հետ կապուած պատմութիւն-
ները այնքան շատ են, որ շատոնց հատած են 
անհաւանականի սահմանը: Աւելի ուշ պարզուեցաւ, 
որ անոնք, բնականաբար, երկրպագուներուն 
պայծառ երեւակայութեան «արգասիքն» են:

Երգի ստեղծման իրական պատմութիւնը նկա-
րագրած է հեղինակը՝ Տոն Ֆելտերը,  «Դրախտ եւ 
դժոխք. իմ կեանքս Տը Իկլսի մէջ» ինքնակեն-
սագրական գիրքին մէջ:

Տաք երեկոյ մը, երբ տապի պատճառով չէր 
կրնար քնանալ, Ֆելտերը կիթառով,  պարզապէս 
տարբեր ձայներու յաջորդականութիւն նուագելով, 
կը փորձէր անցընել հեղձուկ ժամերը։ Մեղեդին 
ինքնիրեն սկսաւ ծնիլ ու զարգանալ։ Ֆրայը օգնեց 
աւարտելու երգը, իսկ բառերը գրեց Հենլին (խումբի 
միւս անդամները)։ 1977 թուականի Փետրուարին 
երգը թողարկուեցաւ սինկլ տարբերակով եւ 
անմիջապէս դարձաւ հիթ։ 

Ի՜նչ պատմութիւններ ըսես չսկսան յօրինել եր-
կըրպագուները։ Անոնցմէ ոմանք այնքան անհա-
ւանական էին, որ դժուար էր պատկերացնել 
մարդոց երեւակայութեան չափը։ Խումբ մը 
քրիստոնեաներ կ'ենթադրէին, թէ խօսքը Սան 
Ֆրանսիսքոյի մէջ հիւրանոցի մը մասին է, որ գնած 
էր Անթոն Լա-Վեյը սատանիստական եկեղեցի 
բանալու նպատակով։ Մէկ ուրիշ վարկածով՝ «Գա-
լիֆորնիա  հիւրանոց »-ը  խորքին մէջ հոգեբուժարան 
էր Գալիֆորնիա նահանգի Քամարիլիօ քաղաքը։ 

Մէկ այլ վարկած կը պնդէր, թէ թմրամոլներու 
վերականգնողական համաբուժարան է։ Խումբ մը 
երկրպագուներ վստահ էին, որ ան սքոթլանտական 
դղեակի մը անունն է, ուր մարդակերները կը հա-
ւաքուին։ Կային նաեւ շատ մը ռոմանթիկ վար-
կածներ, որոնց համաձայն՝ երգին մէջ կը պատմուէր 
զոյգի մը մասին, որ ստիպուած կ'ըլլայ բաժնուելու 
աղջկան՝ շքեղ կեանքի մոլուցքին պատճառով։ 

Բոլոր այս անհեթեթ պատմութիւնները հերքուե-
ցան, երբ հեղինակ Տոն Հենլին 2007 թուականին 
պատմեց, թէ խորքին մէջ ինչի՛ մասին կը խօսուէր 
երգին մէջ։ Ան պատմեց, որ երգը ամերիկեան 
մշակոյթին մէջ արմատացած աւելորդութիւններու, 
շքեղութեան ձգտող փառասէր ու սնամիտ աղջիկ-
ներու, արուեստը առեւտուրի վերածելու խրթին 
սահմանի եւ «ամերիկեան երազի» աքիլլէսեան 
գարշապարի մասին է։ Ան երգը մենախօսութիւն 
անուանեց Լոս Անճելըսի «բարձրաշխարհիկ հա-
սարակութեան» կեանքի հակառակ՝ չերեւցող կող-
մին մասին։ Միւս համահեղինակը՝ Կլեն Ֆրայն ալ 
նմանատիպ կարծիք յայտնած էր. «Ան յաջողութեան 
հակառակ երեսի եւ խոցելի տեղերու մասին է, իսկ 
«Հոթել Գալիֆորնիա»-ն զուտ փոխաբերական 
իմաստ ունեցող արտայայտութիւն է եւ ոչ մէկ 
իմաստ ունի իր մէջ»։ 

1977 թուականին երգը ստացաւ Կրեմմի մրցա-
նակ, բայց խումբի անդամները չգացին զայն 
առնելու։ Ինչպէս Թիմատի Շմիթը կը յիշէ, խումբը 
մրցանակաբաշխութիւնը կը դիտէր տունը՝ հեռուս-
տացոյցէն։ Թէ ի՛նչ էր անոր պատճառը, ոեւէ մէկը 
չգիտցաւ։ 

Ինչեւէ, չնայած բազմաթիւ տարաբնոյթ վար-
կածներու, պատմութիւններու եւ յօրինուածքներու՝ 

մինչեւ այսօր, այսինքն՝ գրեթէ 40 տարի շարունակ 
«Հոթել Գալիֆորնիա»-ն կը շարունակէ մնալ մի 

քանի սերունդի միլիոնաւոր ներ-
կայացուցիչներու սիրելի երգը։ Եւ 
որպէս յայտնի ճշմարտութիւն՝ 
քանի դեռ լսողներ կան երգը, ան 
ողջ է եւ երկարակեաց։  
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ՀԲԸՄ – ՀԵԸ                                          Անդրանիկ  Մշակութային  Միութիւն 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան 
Կազմակերպութեամբ 

ՀԵԸ Անդրանիկ   Մշակութային  Միութեան 

Ապրիլեան Ձեռնարկ 
Յետադարձ Ակնարկ,  Դէպի  Յառաջ .... Հայերը  Օսմանեան  

Կայսրութեան Եւ  Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մէջ 

Բանախօս 

Արա  Սարաֆեան 
( Պատմաբան  - Տնօրէն Կոմիտաս  Հաստատութեան, Լոնտոն) 

 Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 5 Ապրիլ  2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ, Նաքքաշ 

Հրաւէր 

 

 

ՆԱԹՕ-ի անդամ պետութիւններու արտաքին գործոց նախարարները 
Ուաշինկթընի մէջ կը նախատեսեն քննարկել «Ռուսիոյ կողմէ բոլոր սպառ-
նալիքները»: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «Ռիա 
նովոսթի»-ն, այդ մասին նշած է պետական քարտուղարութեան մօտ աղբիւրը:

Գործակալութեան տեղեկութիւններով՝ ՆԱԹՕ-ի երկիրներու ԱԳ նախա-
րարներուն հանդիպումը տեղի կ'ունենայ Ապրիլ 3 – 4 ԱՄՆ-ի մէջ:

Ինչպէս կ'ընդգծուի, բանակցութիւններուն կողմերը կը քննարկեն Սոլսպե-
րիի միջադէպը, Ղրիմի Քերչի նեղուցի իրավիճակը:

Աւելի կանուխ տեղեկացուած էր, որ այդ հանդիպումին պիտի քննարկուի 
Սեւ ծովուն վրայ ռազմական ներկայութիւնը:   


